VERDENS BEDSTE HJULLØFTER
Unikke funktioner gør håndteringen af verdens største
landbrugs- og industrihjul til en enkeltmandsopgave.
WT1500’eren tilbyder bedre ergonomi og forbedringer på
både sikkerhed og manøvredygtighed sammenlignet med
andre modeller på markedet.
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MODELLER WT1500N

WT1500NT-B

WT1500NT

MED BREMSER

SÆRLIGE EGENSKABER
1 OPTIMAL MANØVRERING

4 PLADS TIL SPÆNDESTROP

2 UBESVÆRET HÅNDTERING

5 UNIK JUSTERING AF HJULET

3 NEMT SKIFT AF PUMPERETNING

6 NEMT AT KOMME TIL

Optimal manøvredygtighed ved hjælp
af to ergonomisk placerede håndtag og
store, robuste svingbare hjul

Håndtag til hydraulikpumpen, der sikrer ubesværet og ergonomisk tilpasning og løft/sænkning af store hjul

Skift nemt mellem løft og sænkning af
hjulet ved hjælp af en simpel omskifter,
der styrer pumpefunktionen

Lille opbevaringsplads til spændestrop.
Spændestroppen bruges til at sikre det
afmonterede hjul for optimal sikkerhed

Nem rotation af hjulet i begge retninger,
så hjulboltene justeres til navet i én
enkel og præcis arbejdsgang (kun NTmodeller)
Der er optimal adgang til hjulmøtrikkerne, en forbedring i.f.t. modeller med
stolpe og bøjlesikring

 MADE IN DENMARK
Produceret efter de højeste kvalitetsstandarder, der garanterer sikker og
effektiv drift og langt produktliv

FLEKSIBEL OG ALSIDIG HJULLØFTER
Hydraulisk hjulløfter til varevogne, lastvogne og busser.
Ideal til håndtering af hjul, bremsetromler, brændstoftanke,
værktøjsbokse og lign.
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OPTIMER MED
WTK KRANARM
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WTA500 AP

WTA500

STØJDÆMPENDE HJUL

SÆRLIGE EGENSKABER
1 FLEKSIBEL OG ALSIDIG

4 OPTIMAL MANØVRERING

2 NEMT AT ROTERE HJULET

5 OPTIMAL SIKKERHED

3 FORSKYDBARE LØFTEARME

6 HÅNDFRI HÅNDTERING

Med den teleskopiske kranarm (tilbehør) er WTA500 et alsidigt og ergonomisk løfteredskab til alle typer af løft

Løftearme med rullelejer gør det nemt
at rotere hjulet til korrekt position

Sideværts forskydbare løftearme sikrer
hurtig og problemfri håndtering af alle
typer af emner fra Ø 270 til 1300 mm

360° svingbare nylon hjul for optimal
manøvrering

Dødmandsudløser giver optimal sikkerhed ved sænkning og sikkerhedsbøjle
sikrer hjulet under transport

Fodbetjent pumpe frigør begge hænder til arbejdet

 MADE IN DENMARK
Produceret efter de højeste kvalitetsstandarder, der garanterer sikker og
effektiv drift og langt produktliv

